Íí-

zasedáníobecníhozastupite|shn(oz)
Ustavující
obceChrudichromyze dne 29.LO,2010
1. Zahájenízasedáníproved|bwa|Ýstarostaobce p. Josef KováĎ pod|ezákonao
je i
všechnynověrvolenéč|enyoZ, a protože
obcích5128/2000.Přivíta|
uja|se řízenízasedánído doby nežbudezvo|en
nejstarším
č|enem
zastupitelsWa,
noý starosta.
2. PřítomníčlenovéoZ
TajovskáJarmi|a
AmbrozováLenka
Kovář Josef
StaněkFrantišek
PospiechPetr
HolubPavel
Do|eže|
Martin
3. Volba zapisovatele
- navržen:Doleže|
Martin,
zastupitelé
schvá|iIi'abpisovate|e
- usnesení
oZ č.t.:Přítomní
(h|asování:
6 Pro,1se zdrže|,
0 Proti)
4. VoIba ověřovate|ůzápisu
.
- navržení:
StaněkrrantišelíPospiechPetr
- usnesení
zastupite|é
schvá|i|i
ověřovate|e
oZ č,2.:Přítomní
(h|asování:
7 Pro)
5. ověření platnosti voleb a zvolených kandidátů
1. volebnístrana
- 53 h|asů
StaněkFrantišek
AmbrozováLenka- 52 h|asů
PospiechPetr- 52 h|asů

2. vo|ební
strana
TajovskáJarmi|a- 88 h|asů
HolubPave|- 71 h|asů
Do|eže|
Martin- 69 h|asů
Kovář Josef- 59 h|asů

oZ ověři|ip|atnostprůběhua ýs|edku vo|eb.Neby|izjištěny
Přítomní
č|enové
žádnénedostatky
o zvo|ení.
Zastupite|ům
by|ypředányosvědčení
6. Složenís|ibu členůoZ
p. KovářeJosefa.Ten s|oží
Všíchni
č|enové
oZ s|ožiIi
s|ibdo rukoupředsedajírcího
do rukounovězvo|eného
starosty.S|ožení
slibzastupite|e
s|ibupakvšichni
potvrdi|isými podpisyna připravených|istinách.
7. Zvolení návrhové a volební komise
- navržení:
Martin,Ho|ubPave|,AmbrozováLenka
Do|eže|
- usnesení
zastupite|é
bylioZ schvá|eni
oZ č.3.:Navržení
(hlasování:
7 Pro)
8. Volba starosty obce
p. TajovskáJarmi|a
- návrhovoukomisíby|ado funkcestarostynavtžena
- starostouobce by|azvo|ena6 hlasy (h|asování:
6 Pro, 1 se zdrže|,
0 Proti)

;

9. Volba místostarostyobce
p. KovářJosef
- návrhovou
komisí
bylado funkcemístostarosý
navržen
(h|asování:
místostarostou
zvo|ena
6
h|asy
obceby|
6 Pro,1 se zdrže|,
0 Proti)
10. Volba předsedůvýborůoZ
- revizní
výbor:Do|eže|
Martin
- finanční
Petr
ýbor: Pospiech
(h|asování:
7 Pro)
11. Volba předsedůkomisíoZ
. sociá|ní
Ambrozová
Lenka
a evidence
obyvate|:
pořádku:StaněkFrantišek
- dopravya veřejného
prostředí:
- zemědělství
KovářJosef
a životní
. práces m|ádeží
a tělovýchovu:
HolubPave|
(h|asování:
7 Pro)
L2. organizační
záležitosti
- termín
konání
zasedání
oZ vždyve čwrtek
2000h v sudém
ýdnu lx za 14dnů.
Prvnízasedání4.LI.20t0
- úřední
h do 2000h
hodinykaždou
středuod 1800
p|atového
s ýši odměnza svq.fprácipod|ep|atného
by|iseznámeni
- zastupite|é
p|né
v
Výše
odměn
by|a
odh|asována
ýměru.
ýši.
(h|asování:
4 Ano,2 zdňe|,1 Ne)
Na závěr poděkova|a
novězvo|enástarostkap. Jarmi|aTajovskáza důvěrua
popřá|avšemzastupíte|ům
práci pro obec.
hodněúspěchuv jejichodpovědné
V Chrudichromech
dne 2.11.2010
Zapsa|:Do|eže|
Martin

Schvá|i|:
Tajovská
Jarmila
Správnost
zápisuověři|i:
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